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Slovo starosty
Milí spoluobčané.

Slovo starosty
Nebývale rychlý nástup chladných dní nám dal na vědomí,
že léto skutečně skončilo. Jsem rád, že dětský den Z činnosti OÚ
rozloučení s prázdninami jsme uspořádali již 26. srpna,
a zastupitelstva
v jeden z posledních teplých letních dní. Těší mě, že dětí
letos přišlo 81, zase o něco více než vloni. Program byl
Informace OÚ pestrý, soutěžních stanovišť plno a odměn dostatek. Poděkování patří všem
zúčastněným spolkům a dobrovolníkům, kteří zábavu pro děti zajistili.
V pondělí 4. září jsem opět velmi rád zahájil nový školní rok v naší škole.
Životní výročí
Do první třídy letos nastoupilo 13 nových žáčků. Přeji, nejen jim, ale i
ostatním žákům, ať jsou zvídaví a učí se s radostí. Jak jim to jde, jsme měli
možnost vidět už minulou sobotu na setkání našich důchodců, na které si
Ze života
ZŠ a MŠ Letiny žáci pod vedením paní učitelky Milotové a Plaché připravili své vystoupení.
V sobotu 14. října přivítáme v obřadní síni naše nové občánky.
Pozváno je devět nově narozených dětí. Jako předloni se k nám připojila
Rybářská soutěž obec Drahkov, v které uvítají své tři nově narozené občánky.
Nejen společenskými událostmi žije úřad. Zabezpečuje konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech
Letinské zvony, 20. - 21. 10. 2017. Dá nám stále větší práci „sehnat“ čtyři členy okrskových
komisí do každé obce. Prosíme a přemlouváme, a jsme šťastni, že se nám
svatostánky
nakonec podaří komisi jmenovat. A to nás co nevidět, 12. - 13. ledna 2018
čeká první kolo prezidentských voleb a za14 dní zřejmě kolo druhé.
Brzy se již začne s rekonstrukcí průtahu obcí. Firma je již vybraná, nyní
Pozvánky
se čeká na pravomocné ukončení výběrového řízení. Byli jsme úspěšní
i v získání dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu čerpací stanice
pitné vody. Naše žádost o nový hydrogeologický průzkumný vrt byla také
Inzerce
akceptována na Státním fondu životního prostředí a čekáme na rozhodnutí,
zda nám bude dotace přiznaná.
Co nás v poslední době nejvíce tíží, je parkování osobních aut na
veřejném prostranství. Vím, je pohodlnější zaparkovat na obecním a neničit
si svůj udržovaný pozemek. V letním období auta překáží při sečení a
v zimě při prohrnování a posypu. Chtěl bych upozornit, že na případné
poškození takto parkujících aut od odlétajících kamínků, nebude brán zřetel.
Jaroslav Vraný
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
ČERVENEC - ZÁŘÍ 2017
Obecní úřad Letiny
- ve spolupráci s Mikroregionem Úslava zajistil roční kontrolu dětských hřišť a sportovišť
- objednal monitoring dešťové kanalizace ve Svárkově a Chocenickém Újezdě
- jednal se státním podnikem Lesy ČR a zajistil vyčištění propustků v Chocenickém Újezdě
- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura sdělil vyjádření k umístění sloupkového
rozvaděče pro propojení optické a metalické trasy vedení sítí elektronických komunikací na
pozemku v soukromém vlastnictví parc. č. 1174 v k. ú. Svárkov
- obdržel žádost paní Hany Bláhové o změnu územního plánu v části obce Chocenický Újezd
- přijal oznámení o provedení průzkumného vrtu na pozemku Romana Eršeka a Daniely
Stočesové parc. č. 414/4 v k. ú. Letiny a na pozemku Ing. Jaroslava Štěpána parc. č. 49/6 v k. ú.
Chocenický Újezd za účelem zjištění stavu spodních vod
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- povolil změnu stavby „II/117 Letiny - průtah“ před dokončením v rozsahu úpravy směrového
oblouku u kostela, umístění nového chodníku v místě bývalé fary, zřízení dalších parkovacích
míst a úpravě jejich počtu, přeložky optického kabelu, úpravy vjezdových vrat a oplocení
na čtyřech pozemcích a posunu autobusové zastávky před odbočku na Kbelnici
- vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „PD - II/117 Letiny průtah - Úprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“
- vydal společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru „rozšíření
odstavné plochy osobních automobilů u firmy FCT electronic czech s. r. o.“, jehož realizací
dojde k vytvoření 28 nových parkovacích míst v areálu firmy
- vydal stavební povolení pro p. Wohlmuta na „stavební úpravy rodinného domu Letiny č. p. 4“
- vydal územní rozhodnutí na tři monitorovací objekty na pozemku parc. č. 1343 v k. ú. Svárkov
- oznámil, že na Blovicku budou probíhat topografické práce za účelem prověření charakteru
objektů a jejich vlastností, kterou jsou z jiných zdrojů, např. leteckého snímkování, nejasné či
nezřetelné. Zaměstnanci zeměměřického úřadu se prokazují speciálním služebním průkazem.
odbor životního prostředí
- vydal rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro Klatovské rybářství správa a. s., schválilo manipulační řád vodního díla rybník Mlýnský a vydalo stavební povolení
provedení stavby vodního díla „odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů rybníka Mlýnský“
- provedl kontrolní prohlídku ve věci prošetřování znečištění vody ve studních v obci Svárkov,
dne 20. 7. 2017 u zatím osmi nemovitostí ve Svárkově
- vydal povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení na vrtanou studnu na
pozemku parc. č. 88/5 v k. ú. Letiny pro Ing. arch. Jakuba Jakubce
- vydal povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení na vrtanou studnu
(přebudování průzkumného vrtu na studnu) na pozemku parc. č. st. 30 v k. ú. Svárkov pro
Jaroslava a Ludmilu Vavrušovi
- řeší další dva podněty na základě stížností občanů na podezření znečištění vodního zdroje
jeden na Bzí, další v Chocenickém Újezdu
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje
- zaslal informaci o pokračování úspěšného projektu pro seniory zaměřeného na prevenci
kriminality Informovaný senior VI. Pokud senioři projeví prostřednictvím OÚ zájem, bude pro
ně zorganizován odborný seminář. Témata letos jsou: počítačové kurzy pro seniory, rodinné
právo, občanská gramotnost, finanční gramotnost a novinky občanského zákoníku 2014,
dědictví podle NOZ, bezpečné chování a první pomoc.
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- oznámil, že naše žádost o dotaci z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 byla schválena a po dodání potřebných podkladů může být
podpořena akce „Odstranění havarijního stavu čerpací stanice pitné vody v obci Letiny“ dotací
ve výši 200.000 Kč
odbor životního prostředí
- zaslal informaci vlastníkům lesů, aby důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti
zvýšenému výskytu lýkožrouta smrkového. V Plzeňském kraji je téměř 20 000 vlastníků lesa,
přičemž 14 500 z nich vlastní les o výměře do 1 ha. Na obecním úřadě i na webových stránkách
je k dispozici metodické doporučení k ochraně lesa i kontakty na poradenskou službu, která je
zajišťována Lesní ochrannou službou.
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 12. 9. 2017 mimo jiné
vzalo na vědomí:
- podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, Národního programu Životní
prostředí, podoblast podpory 1.6.A. Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
- uložení kabelové přípojky NN v délce 2,8 m do pozemku parc. č. 997/1 v k. ú. Svárkov
- výměnu oplocení na pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Kbelnice paní Ivety Kurejové
- dočasné umístění sloupu venkovního rozvodu NN na pozemku parc. č. 577/6 v k. ú. Letiny,
- dočasné parkování návštěvníků pivovaru na pozemcích parc. č. 61/1 a parc. č. 8 v k. ú. Letiny
na ploše vymezené betonovými sloupky
- využití pozemku parc. č. 665 v k. ú. Letiny jako stavebního dvora firmou LUKR CZ a. s. po
dobu provádění rekonstrukce objektu Letiny č. p. 24 do 31. 12. 2017 s podmínkou upravení
pozemku po ukončení akce
schválilo:
- prodej pozemku parc. č. 81/99 v k. ú. Letiny Jitce a Josefu Láskovým z Letin za celkovou cenu
311,- Kč
- prodej části pozemku parc. č. 12/2 v k. ú. Chocenický Újezd po geometrickém oddělení Blance
Švarcové a Alfrédu Deisingerovi z Plzně za cenu 7,25 Kč/m²
- prodej části pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 31 m² za cenu 30,00
Kč/m² Petru Birkovi z Plzně
- nepronajímat nebytové prostory hostince Pod Lípou k provozování hostinské činnosti
- záměr prodeje pozemku parc. č. st. 39 v k. ú. Svárkov o výměře 6 m²
- smlouvu o dílo na aktualizaci PD - „II/117 Letiny - průtah“
- příkazní smlouvu uzavřenou se spol. GPL-INVEST s. r. o., IČ: 26070766 z Českých
Budějovic na technickou pomoc s podáním a administrací žádosti o podporu ze SFŽP ČR
- Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 23. 11. 2015 o navýšení pachtovného ze
zemědělských pozemků pro r. 2017
- smlouvu o zřízení a provozu rozklikávacího rozpočtu na uzavřenou se spol. Galileo
Corporation s. r. o.
- provedení oprav místní komunikace na pozemku parc. č. 223/1 v k. ú. Bzí dodavatelem
stavebních prací Silnice Horšovský Týn a. s.
- rozpočtové opatření č. 4 / 2017
INFORMACE OÚ
V minulých Letinských novinách předložený návrh na zásadní úpravu autobusových linek na
Přešticku a Blovicku, který byl plánovaný od ledna 2018, se nejméně o jeden rok musí odložit.
V prosinci 2018 se budou výrazně měnit jízdní řády na železniční trati Plzeň - Klatovy a tyto
změny budou následně zahrnuty do plánované úpravy linek autobusů.

3

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 20. října 2017 od
14:00 do 22:00 hod., v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hod.
Sídla okrskových volebních komisí: č. 1 Letiny 20 - bývalý hostinec Pod Lípou
č. 2 Bzí 1 - bývalá prodejna
č. 3 Chocenický Újezd 20 - 1. patro hospoda Lesna
č. 4 Kbelnice 18 - obecní místnost
č. 5 Svárkov 18 - bývalá prodejna.

Podzimní sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 21. října 2017 v době od 14:00 hod.
do 16:00 hod. Místo bude upřesněno na úřední desce a v obvyklých vývěskách.
Přijímány budou následující druhy odpadů vyprodukovaných z domácností:
- nepoužitá léčiva (staré léky)
- barvy, lepidla a obaly obsahující nebezpečné látky
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice, sporáky, bojlery
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
- motorové oleje v uzavřených nádobách
- olejové filtry, tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami
- brzdové a ostatní kapaliny z automobilů
- nemrznoucí kapaliny
- chemikálie např. rozpouštědla, zásady, kyseliny, pesticidy
- pneumatiky - osobní bez disků
- olověné akumulátory, baterie včetně autobaterií
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- domácí chladničky, vyřazená elektrická a elektronická zařízení
Odpady z podnikatelské činnosti a ostatní odpady, jako je azbest, nákladní pneumatiky,
objemný odpad (nábytek, tvrzené plasty, koberce, lina atd.) nebudou přijímány!
Děkujeme občanům za kladný přístup k životnímu prostředí.

Úřední deska obce Letiny pro zveřejňování dokumentů v písemné podobě (tzv. „kamenná“) je
jen jedna a nachází se v Letinech na návsi na boční straně budovy hasičské zbrojnice.
Dokumenty v elektronické podobě, která odpovídá zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, se zveřejňují na webových stránkách obce: www.letiny.cz/obecni-urad/urednideska/ , a jsou totožné s obsahem tzv. kamenné desky. Každý nový dokument se také zobrazuje
na titulní straně v aktualitách.
Na úřední desce (kamenné i elektronické) se nacházejí jen ty dokumenty, u kterých právě
probíhá zákonná lhůta pro zveřejnění, tj. aktuální záznamy.
Po uplynutí lhůty pro zveřejnění jsou dokumenty v elektronické podobě přesunuty do archivu a
jsou k dohledání v zobrazení archivních záznamů až od r. 2009.
Obvyklé vývěsky v dalších obcích nejsou úřední deskou. Převážná část dokumentů v nich
zveřejňovaná je sice totožná s úřední deskou, ale slouží také k informování občanů jen jedné
místní části nebo ke zveřejňování různých pozvánek.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Od července do září roku 2017 oslavili významné životní jubileum naši spoluobčané
Marie Jandošová, Letiny
Danuše Matějková, Letiny
Adolf Kolros, Chocenický Újezd
Jaroslav Matějka, Letiny
Maria Milotová, Svárkov
Marie Šindelářová, Bzí
Lidmila Krýslová, Svárkov
Jiřina Štěpánová, Jindřiška Plavcová, Jan Grill, Marie Hůlková a Jaroslav Kmoch ze Sociálního
a zdravotního centra Letiny.
Všem milým oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho každodenních radostí a
rodinné pohody.
ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LETINY
Nový školní rok
Nový školní rok 2017/2018 jsme zahájili v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin. Přivítali jsme
všechny žáky, zaměstnance školy a hosty. Slavnostního zahájení se zúčastnil také pan Jaroslav
Vraný, starosta obce, který popřál našim žákům ve školním roce mnoho úspěchů.
Velmi významným byl tento den pro naše prvňáčky. Ve třídě jich je třináct. Při zahájení
byli dekorováni šerpou a všichni se nám představili. Do třídy je doprovodili jejich rodiče i
prarodiče. Žáčci si se zájmem prohlíželi vybavení třídy, učebnice, školní potřeby i drobné
dárečky. Přejeme prvňáčkům, aby učení pro ně bylo radostí, aby měli spoustu krásných zážitků
a dobrých kamarádů.
Ve školním roce 2017/2018 má naše škola 96 žáků. Na 1. stupni je 56 žáků v pěti
ročnících a třech třídách. V I. třídě je samostatný 1. ročník, ve II. třídě společně pracují žáci
2. a 5. ročníku (20 žáků), ve III. třídě jsou spojené 3. a 4. ročník (23 žáků). Na 2. stupni je ve
čtyřech třídách 40 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelek a 5 asistentek pedagoga. Zabezpečujeme
také péči pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým zajišťujeme přiznaná
podpůrná opatření (individuální vzdělávací plány, speciální pomůcky, pedagogickou intervenci,
péči asistentů pedagoga). O provoz školy se starají další zaměstnanci: školník, dvě uklízečky,
vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky.
Do školní družiny je zapsáno 60 dětí ve dvou odděleních se dvěma vychovatelkami.
V letošním školním roce jsme změnili provozní dobu: ráno od 6,15 do 7,40 hod., odpoledne od
11,35 do 15,45 hod. Školní družina bude pracovat podle školního vzdělávacího programu a
ročního plánu s názvem Témata pro školní družinu.
Ve škole jsme se na nový školní rok pečlivě připravovali i o prázdninách. Pedagogičtí
pracovníci připravovali plány práce, pomůcky, třídy. Byl proveden generální úklid všech
prostor, oprava poškození střechy a zatékání do školní družiny, školní dílny a sousední
sborovny, následné vymalování těchto prostor. Také bylo rozšířeno Wi-Fi připojení do mateřské
školy a školní jídelny. Náš zřizovatel, Obec Letiny, poskytl finanční prostředky na zakoupení
dvou elektrických pánví (varné a smažící) a konvektomatu a na pořízení moderní interaktivní
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tabule s dataprojektorem do jedné třídy 1. stupně. Je to už čtvrtá interaktivní tabule v naší škole.
Jejích využívání přispívá ke zvyšování kvality vyučování.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy za přípravu nového školního roku a také
zřizovateli školy, Obci Letiny, panu starostovi a zastupitelům za pochopení a podporu naší
školy.
Mgr. Milada Plachá, ředitelka školy
Mateřská škola ve školním roce 2017/2018
V září 2017 je do mateřské školy zapsáno 35 dětí, od ledna 2018 - 38 dětí, od května
2018 - 39 dětí. Kapacita MŠ je 40 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. O děti se starají tři
učitelky, dvě uklízečky a kuchařky ze školní jídelny. Třída Sluníčka má v září zapsáno 21 dětí
(tří až sedmiletých). Předškoláků je 10, z toho 3 děti mají odklad školní docházky. Pro tyto děti
je vypracován plán pedagogické podpory. Ve třídě je 13 chlapců, 8 dívek. Třída Koťátka má
v září zapsáno 14 dětí, od ledna 2018 - 17 dětí, od května - 18 dětí. Je složena z dětí tříletých.
Školní vzdělávací program pro léta 2017 - 2020 má název Otevíráme okno do světa.
Třídní vzdělávací program třídy Sluníček se jmenuje S úsměvem táhneme za jeden provaz.
V této třídě se zaměříme na počátku roku na adaptaci nově příchozích dětí, jejich začlenění do
kolektivu, na rozvoj jejich samostatnosti, zvládání sebeobsluhy. Podporovat budeme rozvíjení
kamarádských vztahů, aby děti vzájemně spolupracovaly, neubližovaly si, nežalovaly na sebe.
Starší děti povedeme k pomoci mladším dětem. Seznámíme děti s pravidly v této třídě,
s uložením hraček, pomůcek, povedeme děti k udržování pořádku. Starší děti budeme učit
samostatnosti, výdrži u práce. Budeme rozvíjet jejich myšlení, tvořivost, fantazii. Budeme
podporovat děti v pohybu, zařazovat dostatečné množství pohybových aktivit, jak v mateřské
škole, tak při pobytu venku. Budeme chodit na školní zahradu, školní hřiště, do tělocvičny, na
delší vycházky. V pohybu budeme děti podporovat tak, aby zvládaly nejen běžné způsoby
pohybu v různém prostředí, ale aby měly i z pohybu radost a pohyb vyžadovaly.
Třídní vzdělávací program třídy Koťátek se jmenuje Svět kolem nás.
V této třídě se nejdříve zaměříme na adaptaci, zejména těch nejmenších. Budeme se snažit, aby
děti dobře zvládly zařazení do kolektivu mimo domov, aby tento přechod byl pro děti co možná
nejsnazší a nejpříjemnější. Děti budou vedeny k zvládání základních hygienických návyků a
sebeobsluhy. Budou také vedeny, aby zvládly dodržovat pravidla zabezpečující je samotné i
ostatní ve skupině, zejména aby si neubližovaly, nezranily sebe ani nikoho jiného. Budeme
u dětí postupně rozvíjet schopnost spolupráce a respektování ostatních a schopnost pomoci
slabším. Bude rozvíjena motorika jemná i hrubá výtvarnými a tvořivými činnostmi, pomocí
stavebnic a manipulací s předměty, pohybovými hrami, cvičením ve třídě či v tělocvičně,
volným pohybem na školní zahradě nebo na hřišti a procházkami po okolí. Budeme rozvíjet řeč,
myšlení a fantazii poslechem pohádek, společným zpíváním a říkáním říkanek, poznáváním a
pojmenováváním věcí, osob, zvířat a činností kolem nás, vyprávěním příběhů, hrou. U mladších
dětí je počítáno s individuálnějším přístupem: zvládání pobytu ve skupině ostatních dětí, pomoc
při hygienických potřebách a sebeobsluze, dostatečný odpočinek.
Všechny děti budou v každé činnosti podporované tak, aby jim byla příjemná a měly z ní radost
a prožitek.
Václava Andělová, vedoucí učitelka MŠ
Návštěva Mysliveckého muzea Špejchar v Chocenickém Újezdě
Prázdniny utekly jako voda v potoce a my se opět po dvou měsících sešli v naší škole. Na středu
6. 9. 2017 jsme si objednali prohlídku expozice Špejchar v Chocenickém Újezdě. Zdejší MS
Lesna (jedno z nejstarších MS v okrese Plzeň-jih) hospodaří na honební ploše 1622 ha. Jeho
členové zrenovovali (svépomocí a s přispěním dotace od KÚ Plzeň) bývalou 190 let starou
sýpku, která byla dříve využívána k uskladnění obilí. Myslivecké muzeum Špejchar bylo
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otevřeno 28. 5. 2016. Vystavené exponáty jsou zaměřeny na historii dané oblasti, na přírodu,
geologické podloží a archeologické nálezy. Na vystavených panelech se děti seznámily např.
s počty zastřelené zvěře, mohly si prohlédnout fotografie zvěře volně žijící v okolních lesích
(v revíru se vyskytuje jako hlavní zvěř srnčí, černá a mufloní). Ve vitrínách viděly pomůcky pro
domácí výrobu nábojů, nálezy trilobitů. Část výstavky je věnována rybářství. K vidění byl i
model krmelce a posedu osazený do improvizovaného lesíka. Zajímavý byl rovněž kroj, který
nosila děvčata na venkově asi před 120 lety. Kdo měl zájem, mohl vystoupat po schodech do
dalšího patra a prohlédnout si prostory s původními dřevěnými trámy. Nově se instalují staré
včelařské úly a potřeby, ale tato část ještě není kompletní. Během návštěvy si určitě každý našel
něco, co ho zajímalo a co bude moci využít např. při výuce. Děkujeme panu Josefu Škudrnovi
za prohlídku a doprovod.
Mgr. Marie Milotová
Projekt k problematice třídění odpadů
Třídění odpadů na naší škole není nic nového, přesto jsme pro naše žáky na začátku
školního roku připravili projekt k této problematice. Jeho cílem bylo znovu si připomenout a
ujasnit některá pravidla a význam této činnosti. Žáci byli seznámeni s náplní práce již den
předem, bylo jim připomenuto také třídění během výuky a o přestávkách. Ve třídách máme
nádoby na plasty a papír, na chodbě pod schody jsou krabice na hliník, pet lahve a nápojové
kartony, dále box na vybité baterie a červenou popelnici na drobný elektroodpad. Děti nosí tyto
suroviny do školy. Na konci školního roku jejich aktivitu hodnotíme a odměňujeme. Děti
dostaly věcné odměny nebo se zúčastnily výletu do ZOO Praha. Odměny a vstupenky byly
hrazeny z peněz, které jsme za odpadové suroviny získali.
Ve čtvrtek 7. 9. 2017 po obědě v době odpoledního vyučování utvořily děti skupinky po
třech a soutěžily na sedmi stanovištích, kde plnily úkoly pod vedením vyučujících. Jednalo se
o samotný vznik a využití odpadu, třídění papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů,
bioodpadu a elektra. Žáky čekaly praktické úkoly, například pitva krabice od mléka, výpočty
množství spotřebovaného dřeva na výrobu papíru, výpočty šedé energie na jejich mobil,
rozlišování různých druhů plastů podle značky ekologického trojúhelníku na obalu. Všechna
stanoviště měla svá klíčová slova pro zapamatování, ta se objevila další den v závěrečném testu.
Soutěž byla sice náročná na čas i na práci, ale dala se zvládnout při dobré organizaci a plném
nasazení všech členů skupiny. Nakonec se děti zúčastnily ankety o třídění v domácnostech,
vyplnily anonymně anketní lístky se čtyřmi otázkami. Na otázku, zda třídí odpad, odpovědělo
z 36 dětí 30 ano, což je 83%. Na druhou otázku týkající se konkrétních surovin rozlišuje více
druhů odpadů 28 dětí ze 36. Třetí otázka se týkala dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad
v jejich obci. 23 dětí odpovědělo, že u nich v obci žádné kontejnery nejsou! Nebo spíš nejsou
informovány, anebo nevynášejí odpadky, anebo první dvě otázky nadsadily? Podle čtvrté otázky
23 dětí z 36 třídí odpad ve škole. Každopádně sledovaný vzorek populace - 36 dětí 2. stupně ZŠ
- není statisticky průkazný k nějakým závěrům, ale nutí nás i soutěžící děti k zamyšlení nad
danou problematikou.
Projekt byl vyhodnocen v pátek poslední hodinu, tři nejlepší skupiny získaly sladkou
odměnu. Vítězům ještě jednou blahopřejeme!
Ing. Zuzana Mojrová, metodička environmentální výchovy
Jak jste to myslel, pane Shakespeare?
Stalo se již pravidlem, že přibližně jednou za dva roky navštěvuje naši školu Divadélko
pro školy z Hradce Králové. Naši žáci se vždy na představení těší, vědí totiž, že se nejen dobře
pobaví, ale zároveň se i něco nového naučí. Místnost školní družiny se 7. 9. 2017 opět změnila
na improvizovanou divadelní scénu. Nejdříve ji navštívily děti z mateřské školy a 1. - 4.
7

ročníku. Zhlédly veselou Pohádku ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů. Představení
s názvem „Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“ bylo určeno žáků 5. - 9. ročníku. Přiblížilo
život a tvorbu jednoho z největších dramatiků světa. Že se Shakespeare narodil ve střední
Anglii, pocházel z dobrých poměrů a psal divadelní hry, vědí všichni naši žáci. Ale že v jeho
době tvořilo v Londýně na 300 dalších dramatiků, že v divadle neexistovali režiséři, že se herci
učili text přímo z rukopisů, byla informace nová. Shakespeare napsal 39 divadelních her
(dalších 70 je mu připisováno). Hlavními tématy je láska, zrada, chamtivost. Řada jeho
divadelních her neztratila nic ze své aktuálnosti ani dnes. Nejhranější hrou po celém světě je
zcela určitě Richard III. (vypráví o nástupu na trůn, dvouleté vládě i smrti). A právě z této
historické hry byla první ukázka, která nás zavedla do vězení na návštěvu za vévodou
z Clarence). Druhá ukázka patřila komedii Marná lásky snaha (jednalo se o dialog mezi Donem
Adrianem a venkovanem Kotrbou). Poslední ukázka patřila tragédii Romeo a Julie - setkání
Julie a Romea na plese, slavná balkónová scéna, svatba obou milenců i závěrečný tragický skon.
Do všech ukázek byli vtaženi i někteří žáci a musím přiznat, že si nepočínali vůbec špatně.
Ačkoli Romeo a Julie je tragédie, při převádění textu nám tekly slzy smíchu. Oba hlavní
protagonisté byli naprosto dokonalí, dokázali děti zaujmout, zapojit do děje. Myslím, že se opět
jednalo o velice zdařilé představení, na které budou děti rády vzpomínat.
Mgr. Marie Milotová

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH NA POŽÁRNÍ NÁDRŽI V LETINECH
Dne 29. 7. 2017 se na požární nádrži v Letinech uskutečnil VIII. ročník rybářských závodů pro
širokou veřejnost. Letošní příprava závodů začala již na jaře úpravou okolí rybníka a přilehlého
pozemku. Vyčistili jsme WC a přidělali dřez pro použití tekoucí vody, manželé Zbránkovi
dobudovali další rybářský
post. Pravidelně provádíme
údržbu travnatých ploch a
okolí rybníka. Samotné
zabezpečení
závodů,
spočívající v propagaci
našeho spolku a závodů na
internetu, zajištění bohatého
občerstvení,
obstarání
hodnotné
tomboly
a
zajímavých cen do závodů,
se týkala většiny aktivních
členů spolku. Všichni, kdo
se na přípravě a realizaci
podíleli, mi jistě dají za
pravdu, že to není otázka jednoho či dvou víkendů - vždyť na našem brigádnickém kontě je od
začátku roku přes 100 odpracovaných hodin. Jsme rádi, že jsme vše stihli včas a ke spokojenosti
závodníků i hostů.
30 rybářů zápolilo v těchto kategoriích:
- první chycená ryba
Vladimír OPIELA ml.
- nejdelší chycená ryba
Vladimír OPIELA st.
1. místo
Vladimír OPIELA ml.
2. místo
Radoslav PLÍŠEK
3. místo
Vladislav KOHOUT ml.
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(2 sec. po zahájení soutěže)
(kapr 56 cm)
(celkem 1031 cm)
(celkem 987 cm)
(celkem 874 cm)

Celkem bylo naloveno 139 m a 62 cm ryb všech druhů a velikostí.
Žádná větší akce se neobejde bez ochotných kamarádů a sponzorů.
Chtěl bych tímto poděkovat jmenovitě:
Milanovi Čmolíkovi, který byl patronem našich závodů a věnoval vítězům povolenky pro
chytání ryb na trofejním rybníku Letiny a další hodnotné věcné ceny
Akciovému pivovaru Letiny a. s., který nám věnoval sud piva a mnoho dárků pro výherce
firmě Design & Print s. r. o., která do tomboly věnovala 10 grilů
Bc. Alešovi Paterovi za mnoho hodnotných cen do naší tomboly
firmě Applycon s. r. o., která věnovala skvělé dárky do tomboly a tašky na ceny
panu MUDr. Zdeňkovi Paškovi za skvělá vína pro naše soutěžící
Petru Hrádkovi, který věnoval finanční prostředky na zakoupení medailí a pohárů
Jaroslavu Vranému za krásný sprchový set do tomboly
Josefovi Zábranovi ml. za balíky briket, kterými obohatil naši tombolu
firmě INSIA servis s. r. o., která zajistila mnoho dárků pro naše rybáře od pojišťoven a bank
rodinám členů rybářského spolku a sympatizantům, jejichž dárky nám umožnily uspořádat
hodnotnou tombolu s hlavní cenou - motorovou sekačkou s pojezdem. Věříme, že nám
všichni jmenovaní zachovají přízeň i pro příští léta.
Doufám, že vynaložené úsilí jednotlivých členů bylo za strany soutěžících i sponzorů
hodnoceno kladně a příští rok, při pořádání IX. ročníku závodů se sejdeme opět v hojném počtu.
S pozdravem“ Petru zdar“, za rybářský spolek
Ing. Dušan Fryčka
LETINSKÉ ZVONY
Z historie zvonů
Nejstarší zvony světa se vyráběly ve 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii. První odlévané
zvony pořizují křesťanští mniši od 5. století. V té době jsou zvony užívány především
v klášterech. Do kostelů a měst se začínají rozšiřovat od 10. století. Ve 12. století získávají
zvony svůj charakteristický zvonovitý tvar, od 16. století už mají dnešní podobu včetně tvaru
čepce, koruny a systému zavěšení. Nejstarší zvony na českém území máme doloženy v 9. století.
Od 14. století se v českých zemích začínají zvony také vyrábět. Svého vrcholu co do počtu i
kvality výrobků dosáhlo české zvonařství v 16. století. Po třicetileté válce došlo k jeho úpadku.
Nejvíce jsou zvony postiženy rekvizicemi první a druhé světové války, které zničily asi dvě
třetiny českých zvonů.
Zvony slouží ke svolávání na mši, pro odzvánění času i při mimořádných společenských
událostech, nejčastěji při úmrtích osob, kdy se zvoní umíráček, ale i při svatbách, narozeninách
význačných osob, korunovacích panovníků, inauguracích volených hlav států apod. Zvonění je
odedávna užíváno coby poplachový signál - například při požáru, povodních, při vpádu cizích
vojsk, dnes také při radiačním nebezpečí. Dále se zvony a zvonky používají v symfonické hudbě
jako zvláštní bicí nástroj. Velké zvony v katolických kostelích bývají pojmenovávány po
světcích a musejí být také řádně vysvěceny. Mezi významné památky patří hudební nástroje
složené z většího počtu zvonů, tzv. zvonkohry nebo zvonohry, jako je třeba pražská Loreta.
Kostelní zvony dostávají jména při svěcení. Svěcení provádí kněz, často biskup, před
zavěšením zvonu na věž. Zejména v menších obcích bývá svěcení zvonu velkou událostí, při níž
se všichni obyvatelé sejdou přivítat nový zvon. Odtud snad také pochází rčení „dát něco na
zvon“, tj. přispět svým dílem na společnou věc. Vybírána jsou zpravidla jména podle českých
patronů (Václav, Anežka, Jan Nepomucký, Cyril a Metoděj) nebo největších svatých (Marie,
Josef). Zvon často dostává jméno podle svatého, jemuž je zasvěcen příslušný kostel (viz zvon
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Bárta v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje), jindy může být také spojeno s osobou zvonaře či
donátora. Tradice svěcení zvonů je doložena od 10. století.
Také náš kostel zasvěcený svatému Prokopu má svoji zvonici a v ní dva zvony, velký a
malý. Velký zvon pochází z roku 1533 a byl odlit zvonařem Egidiem (Jiljím) v Plzni. Je
zasvěcen Panně Marii a svatému Prokopu. Původní malý zvon, takzvaný „umíráček“, byl
vyroben z litiny, a o jeho původu nemáme žádnou informaci. V poslední době se začaly množit
problémy s pohonem zvonů a projevovalo se i celkové stáří zvonice. Nechali jsme proto
posoudit odbornou firmou stav zvonů i zvonice; výsledek byl neradostný: bude nutné opravit
zvonici, vyměnit pohony zvonů a nahradit malý zvon novým.
Sbírka, kterou jsme vyvolali, potvrdila tradici letinské obecní sounáležitosti a mile nás
překvapila zájmem o nový zvon a o přispění na jeho odlití - velký počet našich spoluobčanů
neváhal „dát něco na zvon“. Na základě výběrového řízení jsme oslovili firmu Impuls-B
z Ostravy. Dohodli jsme podmínky dodání a opravy zvonice. Nový zvon byl odlit v Itálii
u firmy ECAT, která má v tomto oboru tradici a zkušenosti. Zasvěcen je svatému Floriánu,
patronu hasičů, a svatému Antonínu Paduánskému, ochránci ztracených věcí. Proč jsme zvolili
tyto patrony? Hasiči jsou spolek, kterého si velmi vážíme, je nejdéle fungujícím spolkem v obci
a všichni uznáváme jeho důležitost a oceňujeme jeho odborné i společenské aktivity. Svatý
Antonín pak je patronem ztracených věcí. Jako patron našeho „umíráčku“ nám tak trochu
pomáhá neztratit z mysli toho, komu odzvonil na poslední cestě. Zvon byl vysvěcen otcem
Piotrem Markem, naším farářem, při poutní mši svaté v neděli 3. července 2016 a nyní již slouží
a září do okolí ve zvonici kostela.
Zvony se spouštějí dálkovým ovladačem a jejich lineární motory citlivě pohánějí
zvonové stolice. Stali jsme se jedním z mála kostelů s takto kvalitně vybavenou zvonicí, opět
pokročili v náročné rekonstrukci letinské kulturní památky a opět o trochu posunuli propagaci
Letin směrem ke znovuzískání jejich někdejší slávy.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem dárcům a přispěvatelům na náš nový zvon. Na
věčnou památku budou jména všech dárců uvedena na pamětní desce v kostele a ve zvonici
kostela. Sbírka na opravy kostela stále pokračuje a na účtu 26033246/0300 střádáme peníze na
obnovu oltářních svatostánků a stropních maleb, na nový koberec a další opravy, úpravy a
údržbu.
Závěrem už jen zbývá si přát, ať náš nový zvon dělá všem radost a zvoní hlavně při
svatbách a narození dětí!
Zdroj: wikipedie
Za Spolek sv. Prokopa - Lubomír Krýsl senior
www.kostelletiny.cz
Pozvání do kostela sv. Prokopa - nové svatostánky.
Svatostánek je místo na oltáři, kde jsou uloženy svátosti oltářní a liturgické předměty.
V našem kostele máme svatostánek v hlavním oltáři, u bočních oltářů bohužel chybí. Dochovaly
se naštěstí fotografie, podle kterých jsme nechali vyrobit svatostánky nové. Práce úspěšně
pokračují a v průběhu podzimu by měly být dokončeny.
Požádali jsme pana Mons. biskupa Tomáše Holuba, aby nám přijel svatostánky vysvětit.
Pozvání s radostí přijal, už proto, že slyšel mnoho chvály na náš kostel a v Letinech dosud
nebyl. Zveme proto všechny občany, přátele a farníky v neděli 22. října v 10.00 hodin na
slavnostní mši, kterou povede Mons. biskup Tomáš Holub. Při této mši budou obnovené
svatostánky vysvěceny. Na varhany bude hrát pražská varhanice Marie Pochopová. Odpoledne
bude setkání pokračovat od 13.00 hodin na neformální besedě s panem biskupem v letinském
pivovaru.
Těšíme se na Vaši účast.
Za spolek svatého Prokopa - Krýsl Lubomír, senior
Letiny
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POZVÁNKY
Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. října 2017
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným způsobem jako
v minulých dvanácti letech. Za symbolických 28 korun nebo zdarma pozve zájemce do celé řady
zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek včetně zahrad a některých sportovišť.
Bohatý celodenní program zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka
s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Pro veřejnost bude otevřena například radnice, Měšťanská beseda, Velké divadlo nebo
běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19. Centrum JOHAN sídlící v působivě
revitalizované kulturní památce Moving Station připravuje netradiční prohlídky prostor spolu
s významnými českými spisovateli 20. století na téma nádraží a železnice. Nově se k celodenní
akci připojí Divadlo Alfa s představením pro děti Norská pohádka a následnou exkurzí do
zákulisí nebo Biskupství plzeňské s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje včetně odborného
výkladu. Své dveře otevřou v 9. 28 a ve 13.28 h také čistírna odpadních vod a úpravna vody na
Homolce.
Sportovně založeným účastníkům program nabízí turistický pochod na rozhlednu Chlum
v délce tras 4 a 15 kilometrů, volné bruslení v tréninkové hale zimního stadionu nebo dopolední
plavání v bazénu na Slovanech. Sousedské procházky Skrytého města mají vedle již známých
témat Tour de Doubravka, Petrohrad z příběhů a Plzeň za První republiky v nabídce novinku
s názvem Plzeň v idejích. Věnuje se nenaplněným meziválečným i poválečným vizím města.
Areál DEPO2015 bude po celý den lákat nejen na festival pouličního jídla, ale i na
aktuální výstavy, třeba plzeňského sochaře Benedikta Tolara nebo fotografky a spisovatelky
Anne Erhard. Rozmanitou programovou nabídku doplňují okružní jízdy zástupců historických
vozů dopravních podniků, trolejbus Škoda 9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO a tramvaj T1.
Kompletní seznam míst a program Plzeňských oslav vzniku republiky, je k dispozici na
webových stránkách www.plzen.eu
Adéla Kuželíková
Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně
Program Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
Akce
- Rukopis Zelenohorský - prezentace originálu z fondu knihovny Národního muzea
termín konání: 7. 10. - 8. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 v kapli svatého Ondřeje
- Komentované kostýmované prohlídky výstavy Dvě století Rukopisů Zelenohorského a
Královédvorského
termín konání: 7. 10. - 8. 10. 2017 v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod., rezervace tel. 371522208
- Mezinárodní den archeologie - Archeologická laboratoř pro malé i velké
termín konání: 21. 10. 2017 od 9:00 do 15:00, edukační program pro všechny malé i velké
zájemce v kapli svatého Ondřeje
- Den Plzeňského kraje
termín konání: 28. 10. 2017, 9:00 - 15:00 hod., Včely v otázkách a odpovědích - celodenní
prezentace a přednáška Jana Turče v kapli svatého Ondřeje
Výstavy
- Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského, 1. 9. 2017 - 27. 1. 2018, výstava
mapující odraz Rukopisů v hudbě, literatuře a výtvarném umění
- Lucie Havlová I. na plátně i v prostoru, 21. 9. - 18. 11. 2017, autorská výstava
- Paličkovaná krajka - procházka s Karlem IV., 20. 4. - 31. 10. 2017, soutěžní práce dětí
z kroužku paličkování při 26. ZŠ Plzeň - Litice, sakristie kaple svatého Ondřeje.
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Veletrh bydlení a stavebnictví Moderní dům a byt se koná 13. 10. - 15. 10. 2017 v hale
TJ Lokomotiva v Plzni. Na obecním úřadě jsou občanům zdarma k dispozici volné vstupenky,
stačí si je vyzvednout.

V neděli 8. října 2017 od 11:15 hod. bude panem páterem Piotrem Markem slavnostně
vysvěcena opravená kaplička Narození Panny Marie ve Kbelnici.
Srdečně Vás zve starosta obce a občané Kbelnice

INZERCE
Firma LUKR CZ, a. s., přijme zámečníky, pomocné dělníky pro provozovnu Letiny.
Zaučíme. Informace na telefonu 776 760 461.
Hledáme ubytování pro naše zaměstnance v Letinech a okolí. Informace na tel. 377 994 134.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 8. 12. 2017.
LETINSKÉ NOVINY č. 3/2017. Vydává Obecní úřad Letiny.
Redakce: OÚ Letiny, Letiny 20, 336 01 Blovice, tel. 371 596 102, e-mail: ouletiny@letiny.cz.
Redakční rada: Mgr. Milada Plachá, Ing. Lenka Bočanová, Mgr. Světlana Tomanová.
Povoleno OkÚ Plzeň-jih, číslo registrace 005318/99.

12

